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Bakalářská práce má rozsah 57 stran autorského textu. Je doplněna čtyřmi přílohami (otázky
k řízenému rozhovoru, informovaný souhlas respondentů).
Autorka bakalářské práce si zvolila téma, které je závažné, ne snadno zpracovatelné, zejména
z hlediska etického, což ale měla autorka stále na mysli. Téma je aktuální, a protože k získání
dat využila autorka údajů od sociálních pracovnic pracujících při nemocnici a od koordinátora
duchovní péče, koresponduje toto téma i se studovaným oborem, i když zaměření je spíše
zdravotnické. Zvolené téma je poměrně široce zaměřené, ale autorka jej zužuje na
vyspecifikování nejzákladnějších faktorů, které mohou ovlivňovat zdravotní stav pacienta –
mimo vlastního závažného onemocnění i na faktory sociálního prostředí (nemocnice,
zdravotnického personálu a rodiny pacienta).
Hlavní cíl práce byl jasně stanoven (specifikace výše uvedených faktorů – které působí na
pacienta pozitivně a které negativně). Dalším cílem autorky pak je i možnost propojení
sociální a duchovní pomoci v pacientově boji se závažným onemocněním.
Práce je dobře strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vesměs
vyvážené, některé jsou pojaty ale dosti ze široka. Pozitivně hodnotím snahu o popis přístupu
lékaře k pacientovi dle zákona a v praxi. Dále i uvedení popisu práce sociálního pracovníka
při nemocnici.
Jako pracovní metodu zvolila autorka řízené rozhovory, což je i z etického hlediska adekvátní
vzhledem ke zkoumané problematice. Popis použité metody by si možná zasloužil hlubší
zpracování. Nicméně autorka optimálním způsobem shrnuje a následně i identifikuje jak
pozitivní, tak i negativní faktory působící na zdravotní stav pacienta – tuto část považuji za
obzvláště cennou a přínosnou.
Pozitivně hodnotím, že autorka mimo cílů své práce postihla velkou pracovní i psychickou
zátěž sociálních pracovnic a duchovního, kteří své práci věnují i svůj volný čas a nemají
odpovídající profesní podporu (supervizi).

Cíl práce se podařilo autorce do velké míry naplnit – vyspecifikovala nejdůležitější faktory
působící na závažně nemocného a popsala problematiku sociální práce při nemocnici (zde se
ale od svého cíle poněkud odklonila). Z hlediska získaných poznatků se ale jedná o práci
velmi přínosnou.
Autorka prokázala schopnost adekvátně pracovat s odbornou literaturou a vyvozovat z ní
závěry. Ve své práci používala odpovídajícím způsobem odbornou terminologii, správně
uváděla literární zdroje jak v textu, tak v seznamu literatury, který je dostačující a použitá
literatura je aktuální.
Autorka práci průběžně a často konzultovala, projevovala o danou problematiku velký osobní
i profesní zájem, postupovala samostatně, iniciativně, k práci byla motivována.

Předložená bakalářská práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na
bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře.
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